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Hur arbetar Lions för en mer hållbar värld?

Jan Eksvärd, Lions Knivsta
Miljökoordinator MD 101 
jan.eksvard@inacre.se
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Klimatet ändras…
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Bakgrund miljö
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Miljökopplade aktiviteter i väst
Förslag på aktiviteter
Hur stor blir skillnaden?
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Hållbar utveckling har tre delar: miljömässig, 
social och ekonomisk hållbar

Lions har som miljömedveten 
hjälporganisation sin tyngdpunkt 
på social hållbarhet, det vill säga:
hälsa, välfärd, bildning och goda 
relationer mellan människor

Diabetes              Miljö Hunger Syn Barncancer

Ekonomi

MiljöSocialt
.
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Lions verkar inom 
minst 11 av FNs 17 
mål för hållbar 
utveckling

Agenda 2030

I Sverige:
Målen 12 och 13
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Utsläpp från  konsumtion i Sverige 2017, CO2e. Fördelat i % mellan 
olika aktiviteter. Totalt 89 miljoner ton på ca 10 miljoner personer. 
Dvs ca 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 

Naturvårdsverket, 2022

Mat                     1,4

Växthusgaser från konsumtion i Sverige 2020 fördelat i % mellan 
olika aktiviteter. Totalt 93 miljoner ton CO2 - e på 10 milj. personer. 
Dvs ca 9 ton CO2-e, koldioxidekvivalenter/person.

Svenskt mål:
Netto noll 2045
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Fler utmaningar hotar människors välfärd

Biologisk mångfald, föroreningar i vatten, 
antibiotikaresistens, sjukdomar sprider sig.

Torka och värme riskerar tillgången på 
mat och vatten

250 000 000 – 1 200 000 000 personer 
kan behöva lämna sin hembygd före 
2050. (UNHCR)

Runt medelhavet bor 550-600 milj

Ändrat klimat är det största hotet.
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Vatten knyter ihop klimat/miljö och social 
hållbarhet

Därför är Vatten Lions Sveriges övergripande 
miljötema.

I Sverige även fokus på klimat och hållbar 
konsumtion och produktion.
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Internationellt driver Lions Sverige projekt för 
rent vatten:
Varje dag dör 800 barn på grund av dåligt eller inget vatten

Water Means Life i Somalia    
Lions Rent vatten i Tanzania

Bidraget från Lions i Sverige går direkt till åtgärden utan 
onödiga mellanhänder, utan korruption.
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WML

https://youtu.be/uAu6o3qRenc

https://youtu.be/GV5ztfdEubo

https://youtu.be/rDSzEAmUTlw

I det här området i Somalia bor ca 150 000 
personer. Målet med projektet är 5 
vattenhål som hjälp till självhjälp. 50-75 % 
av kostnaden tas av LCIF.
Många har har aldrig sett rent vatten.

https://youtu.be/uAu6o3qRenc
https://youtu.be/GV5ztfdEubo
https://youtu.be/rDSzEAmUTlw
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Lions Sveriges miljöpolicy
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Lions Sveriges Miljöpolicy
Lions Sverige är en miljömedveten hjälporganisation. 

Miljö och hållbar utveckling är en nyckel för fortsatt välfärd 
för alla människor. 

Varmare och torrare klimat riskerar att minska tillgången 
på vatten. 

Att verka för att människor har rent vatten knyter ihop 
klimatfrågan med socialt hållbar utveckling och är viktigt i 
alla länder.

Diabetes              Miljö Hunger Syn Barncancer
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Lions Sverige arbetar därför med att:

• Minska risken för storskaliga förändringar av klimat och 
natur genom att minska vår egen miljöpåverkan.

• Genomföra aktiviteter i klubbarna som även ger miljönytta.

• Uppmuntra allt arbete för en mer hållbar utveckling, internt 
och externt, bland annat genom ett pris för miljö och hållbar 
utveckling.

• Göra det möjligt för människor att bo kvar i sina hemtrakter 
genom att samarbeta med Lions klubbar och andra aktörer 
i hjälpprojekt världen över, bland annat genom att borra 
efter vatten i Afrika.
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Katastrofberedskap

Katastrofhjälp
Humanitär hjälp

Vid behov finns Lions tält och möjlighet att snabbt 
skicka pengar till de lokala klubbarna

https://www.lionsclubs.org/sv/give-our-focus-areas/disaster-relief
https://www.lionsclubs.org/sv/give-our-focus-areas/humanitarian
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Förslag till mål med miljökoppling för MD

Halvera utsläppen av CO2 från 2018 till år 2025 för 
resor inom Sverige och internationellt. För Lions 
förtroendevalda på riks.

Dela ut Sveriges Lions pris för miljö och hållbar 
utveckling. 

Verka för att distrikten tar fram egna 
miljöpolicys, mål och handlingsplaner.



17

Förslag till årlig handlingsplan för Lions Sverige
Genomföra internationella projekt tex WML, så att 
människor kan utveckla sina samhällen.
Se över nuvarande resepolicy
Verka för att möten inom Lions genomförs som hybridmöten
Verka för att varje distrikt att ta fram en miljöpolicy, mål och 
handlingsplan. 

T. ex.
Andel av klubbarna utser kontaktpersoner för miljö. 
Andel av klubbarna gör miljöaktivitet 
Att driva egna projekt 
Att klubbar att delar ut stipendier till miljöaktiviteter.
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Klubbens miljökontakt
Miljökontakten är ett stöd för klubben att:

• Skaffa och sprida miljökunskap
• Minska miljöpåverkan i projekt, aktiviteter, 

resande och materialval
• Genomföra miljöaktiviteter
• Inspirera andra aktörer med stipendier, 

samarbeten
• Föreslå kandidater till Sveriges Lions miljöpris

Kan miljöfrågan och Lions miljöengagemang 
vara en del i att locka nya medlemmar?
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Exempel från Lions Distrikt 101 Väst
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Miljöaktiviteter i Lions Distrikt Väst
Väldigt många klubbar har Second Hand aktiviteter och 
insamling av glasögon.

LC Alingsås; Köper presentkort på second hand-butiker som 
ökar presentkortets värde till det dubbla. Prioriterar samåkning.

LC Mölndal; Anordnar bakluckeloppisar i Mölnlycke centrum. 
Undviker engångsmaterial och dricker kranvatten.

LC Kvänum; Tillverkar havrenekar så många i omgivningen kan 
köpa närproducerat och de har vid tillverkningen social samvaro 
med LC Järpås.

LC Tranemo; Vid vårmarknaden –
1. Köp en solros.   2. Så ett frö.
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LC Järpås
Tillverkat insektshotell med skolan.

LC Nossebro;
Gjort en checklista för att minska klubbens miljöpåverkan. 
Klubben prioriterar samåkning. Klubbmöten hålls som 
hybridmöten.

LC Mariestad;
De har ordnat med ICA-butik så de kunder som vill kan lätt 
låta panten på burkar och flaskor gå till Lion-klubben.

Jag önskar slå ett slag för;
7 maj – Skräpplockardagen –tag kontakt med Håll Sverige Rent

Gör ett besök på kranmarkt.se – varför köpa dyrt vatten på flaskor som 
transporterats lång väg när vi har bra vatten i vår kran!
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Checklista för att minska klubbens miljöpåverkan

Mål Nuläge Vad gör vi
slutfört

Köket Svenskt o lokalproducerat 
2022

ekologisk/fairtrade kaffe 
2022

ekologisk mjölk
2022

ej engångsmatrial
2022

ej flaskvatten
2022

städ  o hygien Bra miljöval/svanen produkter
2022

återvinning sopsortering ok manuellt

våra möten alltid digital möjlighet
2021

samåkning premieras
2022

Punkt på medlemsmöten
2022

Energi o vatten ledlampor endast ute trasiga byts till Led

ej standby Ej aktuellt

timer till belysning Ok

bra miljövalsel Ok

Ålder kyl o frys äldre än 15 år byts
2022

vattensnåla kranar Ok

värmesystem luft/vattenpump

topplast olja/el olja körs slut
?

temperatursänkning tom lokal Ok manuellt

isolering o tätningslister På gång
2022

ventilation självdrag

solceller
Ekonomi?

utemiljö gräsklippning Extern leverantör akrylatbensin
2022

ej bekämpningsmedel Ej aktuellt

evenemang ej engångsmatrial av plast
2022

sopsorteringsbyttor
2022

ekologisk/fairtrade kaffe 
2022

ekologisk mjölk o socker
2022

ekoglögg ok
2021

renovering miljömärkt matrial i första hand
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Lista på miljöaspekter i klubbens/zonens verksamhet

Klubbens drift Miljöaspekt Åtgärd
Resor till möten fossila drivmedel/CO2 el, bio, tåg, cykel
Mat antibiotika, klimatutsläpp, svinn svenskt, kranvatten
Lokalens uppvärmning   eldningsolja/CO2 bioenergi
Saker håller länge
Avfall sorteras
Klubbens aktiviteter
Resor
Mat
Boende
Saker
Avfall
Klubbens större projekt
Resor
Mat 
Energi
Saker
Avfall
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Världsmiljödagen
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Förslag på att utveckla aktiviteter
Material finns på lions.se under miljöfliken 

Tipspromenad om vatten o miljö. 

Tävling för elever i mellanstadiet ”Inget vatten, Inget liv”. 

Kranmärka klubben. Välja kranvatten 
framför flaska eller burk

Bygga insektshotell eller fågelholkar. 

Mobilvinningen

Andra lokala, nationella eller internationella aktiviteter eller 
projekt. Det är valfritt för klubben. Många klubbar har redan 
miljöaktiviteter.
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Världsmiljödagen 5 juni

Lions Sverige Pressmeddelande
Debattartikel
Miljöpriset

Målet är att samla in 100 kr/medlem till Water Means
Life.

Vilka aktiviteter klubben gör och när de görs är inte det 
viktiga. Det viktiga är att medel skickas in så att 
borrprojekten kan genomföras. Naturligtvis bra om det är 
en miljöaktivitet och om fler medlemmar kan värvas till 
Lions.
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Skillnad i miljöpåverkan?

Tåg jämfört med fossil-flyg och -bil          < 5 %
Digitalt möte jämfört med resa  < 0,1 %
Kranmärkt jämfört med flaskvatten < 0,3 %
Återanvända eller låna prylar ”Ingen” påverkan
Återvunnet material jämfört med nytt ca 50 %
Svensk mat jämfört med import < 0-50 %
Mobilåtervinning 

avfall för varje ny mobil 86 kg
utsläpp vid tillverkning 110 kg CO2e
återvunnen mobil halverar utsläpp
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Tabell 4. Utsläpp av CO2 från Lions adm resor 
inrikes på MD-nivå 2011-2012, 2018-2019 och 
2019-2020 räknat med well to wheel, kg CO2.  

År\Färdmedel Flyg Tåg Bil Summa
2019-2020 4 914 370       9 800 14 184
2018-2019 8 028 680    19 200 27 908
2011-2012 10 927         430    22 200 33 557

Digitalt deltagande överlägset minst utsläpp
Tåg < 5% av fossila transporters utsläpp
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Sveriges Lions Miljöpris 2022

Helgeåns vänner och 
Fredrik Isaksson

Plockhugget AB
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Klimatpåverkan från engångs kaffemuggar

Papper har lägst påverkan. Plast ca 4 ggr 
mer.  Lägre med återvinning. 

För en pappersmugg med kaffe och mjölk 
svarar innehållet för 96 % av klimatpåverkan.

Porslin har lägre påverkan - efter 350 ggr.

För porslinsmuggen ger diskningen 90 % av 
klimatpåverkan.
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Välkommen med frågor!

Tack!

Lions för en mer hållbar värld
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Tabell 3. Utsläpp av CO2 från Lions inrikes 
adm resor på MD-nivå 2011-2012, 2018-2019 
och 2019-2020. Kg CO2.

År\Färdmedel Flyg Tåg Bil          Summa
2019-2020 2 340 6 5 672 8 018   
2018-2019 4 680 16 11 616 16 312
2011-2012 6 370 10 15 390 21 770
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Tabell 1. Lions resor på MD-nivå 2019 – 2020, mil.

Typ av resa\Färdmedel Flyg Tåg            Bil Summa
Projekt utrikes 9 800 240         80 10 100
Lions adm utrikes 6 000 740        260 7 000
Lions adm inrikes 1 800 3 700     4 900 10 400
Summa 17 600     4 680     5 300 27 600
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Tabell 2. Lions adm resor inrikes på MD-nivå 
2011-2012, 2018-2019 och 2019-2020. Mil.

År\Färdmedel Flyg Tåg Bil Summa
2019-2020 1 800 3 700 4 900 10 400
2018-2019 3 600 6 800 9 600 20 100
2011-2012 4 900 4 300 11 100 20 300


